
DIÁRIO OFICIAT DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS
Criado pela Lêi Municipal ne 42/20A0, de 21 de dezembro de 2000.

Duas Estradas/PB 03 de outubro de 2019

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

SECRETAzuA MIINICIPAL DE EDUCAÇÀO

EDITAL N'004/2019, DE 02 DE OUTUBRO DE 2019
SELEÇÃO SIMPLIFICADA INTERNA PÀRA COORDENADOR DO POLO DE
APOIO PRESENCIAL NO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

A PREFEITURA DO MLINICiPIO DE DUAS ESTRADAS/PB, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO, faz saber que estarão abertas, no período de
04 a 07 de novembro de 201 9, as inscrições do Processo Seletivo Intemo Simplificado para a
Seleção de Coordenador do Polo de Apoio Presencial / UAB Duas Estradas/PB, conforme
especificações contidas na Portaria CA?ES 10212019, de l0 de maio de 2019.

1. DAS DISPOSIÇÔES PRELIMINARES

1.1 A presente seleção de candidatos a coordenadores de Polo UAB tem como objetivo
indicar para a CAPES 01 (um) coordenador do Polo de Apoio Presencial / UAB - Duas
Estradas/PB, através de pÍocesso público de seleçâo regida conforme instrr,rções das Portarias
Capes no 183 l20l 6, Capes I 5/20 1 7 e Capes 1 02/20 1 9.

1.2 A presente seleção não gera qualquer vínculo empregatício, seja ele de natureza
estatutária ou celetista. A seleção será realizada para o período de quatro anos 2020 a2024, na
qualidade de bolsista da UAB/CAPES.

1.3 As atribuições, pré-requisitos e atividades de bolsista estão discriminados neste Edital.

I .4 A participação do candidato implica ciência dos requisitos exigidos para a vaga e tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá
alegar desconhecimento.

I.5 O cronograrrra de atir idadcs do selel.ivo sesuirá o que se

ATIVIDADE DATA/PERIODO

Publicação da Portaria da Banca Examinadora 02 de outubro

Publicação do Edital 03 de outubro

lnscrições 04 a 07 de novernbro

Tirulos e documentos

Resultado preliminar da Prova de Avaliação Curricular I I de novembro

Recurso contra o resultado preliminar da Prova de Avaliação 12 e 13 de novembro

Resultado l ina I 1 6 de novernbro

Inicio do Exercício A agendar
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2. DAVAGÀ

2.1 Coordenação do Polo de Apoio Presencial / UAB - Duas Eskadas/PB.

3. DOS REQUTSITOS PARÂ O CARGO:

3.1 Sâo reqüsitos mínimos para a insorição neste processo seletivo:
3.1.1 Ser professor efetivo da Rede Municipal de Ensino de Duas Estradas/ PB;
3.1.2 Possuir no mínimo, 01 (um ano) de experiências de magistério na Educação
Básica;

3. 1.3 Ter disponibilidade para dedicação exclusiva;

3.1.4 Ter nível superior.

3.2 Para os efeitos desta norma se consideram professor da educação básica aqueles que
atuam na Pré-escola elou Ensino Fundamental, conforme estabelecimento na Lei de
Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei n' 9394, de 20 de dezembro de 1996.

4. REGIME DO TRABALHO

4. I Função: coordenador;

4.2 Descrição das atividades: atividades de gestão;

4.3 Carga horária: 40 horas;

4.4 Escala de trabalho: segunda a sexta feira, de acordo com a necessidade trabalha aos
sábados.

5. DÀS ATRIBUIÇOES DO COORDINADOR DE POLO DE APOIO PRESENCIAL
TIAB.

5.1 Conforme a Portaria 153, de 12 de Julho de 2018, o Coordenador do Polo deverá
prestar suas atividades no Polo de educação a distância no Município ao qual ele foi
selecionado para atuar, sendo suas tarefas voltadas para atividades típicas de gestão e

administração do espaço do Polo no âmbito do sisterna UAB, sendo elas:

5.1. 1 Aooiar as ações gerenciais da CAPES e as acadêmicas das IPEIS:

5.1.2 Acompaúar, executar e coordenar as atividades administralivas do Polo;

5.1.3 Orquestrar junto as IPEIS presentes no Polo, a distribuição e o uso das
instalações paÍa a realizaúo das atividades dos diversos cursos;

5. i.4 Garantir a prioridade de uso da inftaestÍutura do Polo quando for o caso;

5.1.5 Articular-se com o mantenedoÍ do Polo com objetívo de promover as

necessidades materiais de pessoal e de ampliaçâo do Polo;

5.1.6 AcompanhaÍ as aÍividades ds ensino presencial no qual diz respeito à
necessidades adm i ni strativas;

5.1.7 Acompaúar e gerenciar o recebimento de materiais do Polo;
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5.1-8 Dialogar e trabalha de forma integrada e colaborativa com o assistente a
docência, os tutores e os alunos;

5. 1 .9 Em parceria com o assistente a docência, atuar na organização de toda estrutura
de atendimento da tutoria presencial incluindo de horários e escalas das sessões,
coordenação" aplicação das avaliações e atividades presenciais e posterior
acompanhamento,

5.1.10 Articular com os respectivos sistemas dos municípios de atuação do Polo as
ofertas e reofertas dos editais vigentes;

5. i. 1 I Planejar em conjunto com âs IPEIS, a edição e reedição de cursos;

5.1.12 Realizar eventos acadêmicos e de interação do Polo à comunidade.

6. DA TNSCRTÇÃO

6.1 As inscrições para o presente pÍocesso seletivo serão realizadas gmtuitamente no
período de 0411112019 a07/1112019, no horário de 08h00min as 12h00min, no Polo de Apoio
Presencial / UAB Duas Estradas/PB, localizado a Rua Presidente Médici, no 154, Duas
Estradas/PB.

6.2 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das normas e
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo que após a realização da inscrição,
candidato não poderá alegar desconhecimento.

6.3 Os atos, editais, avisos, comunicados e outras informações pertinentes a este Processo
Seletivo Simplificado serão sempre afixados nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal de
Duas Estradas, Rua do Comercio, n' 23 - Centro do Município.

6.4 São de inteira responsabilidade do candidato, acompaúar, a divulgação de todos os
atos deste edital, avisos, comunicados e outras informações pertinentes a este processo
seletivo, os quais serão sempre afixados nos locais específicos no item anterior.

7. DA DOCUMENTAÇÃO

7.1 Serão necessários os seguintes documentos:

7. 1. I Cedula de identidade - RG;

7.1,2 CPF:

7.1 .3 Comprovante de Formação Superior;

7.1.4 Pofteria (s) de nomeação que comprove o vinculo eÍ'etivo com a Rede Mumcipal
de Ensino de Duas Estradas no cargo de professor da educação básica.

7. I .5 Documento comprobatório de, no mínimo, 0l (um) ano de experiência de
mâgistério na educação básica.

7.1.ó Comprovante que tem disponibilidade para a dedicação exclusiva a função de
coordenador de Polo UAB.
7.1.7 Declaraçáo de que possui disponibilidade para atuaÍ na função, com a carga
horrí'ria estabelecida;

7. 1.8 Formulário de inscrição (anexo I)
7. 1.9 Formulário de Títulos (anexo lI)

Rua Vereador Jader Gondim, SÂ.{ - Centro, Duas Estradas/PB - CEP: 58265-000
Tel.: (83) 3265 1034 - E-mail: educacao@duasestradas.pb.gov.br



7 .1 .10 Cwrículo Lattes.
7.2 As inscriçôes sào gratuitas e serão realizadas no locai indicado no item ó, todos os
documentos devem ser encademados em espiral em um único volume, com nulneÍação de
paginas e rubrica do candidato em cada página.

7.3 Não serão aceiüas inscriçôes por meio eletrônico, via postal, fax, condicional, por
procuração ou extemporânea.

7.4 As inscrições serão analisadas pela Comissão Responsável pelo processo seletivo
simplificado.
7.5 A comissão deste processo seletivo não se responsabilizará por eventuais prejuízos
causados pelo preenchirnento incorreto dos dados de inscrição.

7.6 O recebimento da documentação não supre a ausência de documentos necessários, falta
de requisitos ou inegularidades constadas, documento com informaçôes imprecisas, não
sendo admitida em hipótese alguma, ajunta, ou a substituiqão posterior de documentos.

7.7 A documentação elencada no item 7.1, de entrega obrigatória no período estipulado, é
exigência para a participação, a não entrega da mesma elirrina automaticamente o
candidato do processo seletivo" que será considerado como eliminado para efeito de
diwlgação.
7.8 São considerados desclassificados os candidatos que não tenham entregâdo a ficha de
inscrição acompanhada dos documentos obrigatórios.

7.9 Não serão aceitos documentos ilegíveis e incompletos.

7.i0 Ao efetuar a inscrição, o candidaro estará declarando, formalmente, que preenche as

condições estabelecidas neste Edital.

7.11 Verificada, a qualquer tempo, a existência de inscrições que não atendam a todos os
requisitos estabelecidos neste edital, esta será cancelada.

7.12 Não serão aceitos pedídos de alteraçâo de infbrmações quanto à tbnnação <ie função,
exceto correção de erros ortográficos, nem a junta de documentos após a realização das
inscrições.

7.13 As inÍbrmações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, tendo a comissão do processo seletivo o direito de exciuir aquele que não
preenche a ficha de inscrição de forma corrpleta e legível, ou fornecer dados
comprovadamente inveridicos.

S. DA SELEÇÃO E SEUS CRITÉRIOS

8.1 O processo seletivo será conduzido por uma comissão de seleção designada pela
Secretaria Municipal de Educação de Duas Estradas/PB e seÍá realizada conforme as etapas
abaixo:

8.1.1 Primeira etapa (fase eliminatória): verificação dos documentos exigidos no item 7
deste edital.

8.1.2 Segunda etapa (fase classificatória): análise da pontuaÇão no Formulário de
Títulos (anexo Ii) e do curriculo /attes.

8.2 Para efeito de homologação da inscrição serão considerados válidos apenas os
candidatos que atendam aos requisitos.

8.3 A nota máxima da fase de Análise Cunicular de Titulos e Documentos será 100 (cem)
pontos.
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8.4 Será ELIMINADO o candidato que não obtiver 40 pontos na análise curricular de
títulos e documentos.

8.5 Os casos de empate que venham a ocoÍrer na classificação dos candidatos serão
resolvidos se dando prioridade, na ordem de classificação, ao candidato que:

8.5.1 Possuir maior tempo de exercício de coordenação de pólo, observando o disposto
no Anexo IL
8-5.2 Obtiver maior número de pontos no requisito titulação acadêmico, observando o
disposto no Anexo I [.

8.5.3 Maior idade.

8.5.4 Persistindo o empate, será procedido sorteio pela comissão municipal de
acompanhamento do Prccesso Seletivo Público.

9. DO RESULTADO DA SELEÇÃO

9.1 A Nota Final (NF) será o resultado da soma dâ etapa de anáÍise curricular de título e

documentos (AC).

9.2 Os resultados finais do Processo SeleÍivo Municipal de Duas Estradas,{PB serão
divulgados pela SecÍeiaria de Educação de Duas Estradas, a partir do dia 16 de novembro de
20t9.

9.3 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de notas finais, respeitando os

critérios de desempate, conforme supramencionado no item 8.5.

10. DO RECURSO

10.1 Caberá recurso por parte do candidato no prazo de 2 (dois) dias úteis das 8h00min as

11h00min e das 13h00min as 17h00min, âpós a divulgação do resultado.

10.2 O recurso deverá ser protocolado pelo candidato junto à Secretaria de Educação,
mediante o Preenchimento do fonnulário (anexo III) e será analisado pela Comissão de

Seleçãc do Processo Seletivo Simplificado.

10.3 O prazo será de 2 (dois) dias úteis para divulgação do parecer do recurso.

10.4 Caso o recurso protocolado, após analise da comissão de seleção do Processo Seletivo
modifique o resultado da seleção, novo resultado atualizado será publicado.

10.5 Caso o recurso protocolado seja indet'erido pela comissão de seleção do processo
seletlvô permanece o resultado da seleção dilulgada anteriormente, sencÍo publicado somente

o indeferimento do recurso.

I1. DAS DISPOSIÇOES FINAIS

11.1 Os casos omissos serão tratados pela Comjssão De Seleção Do Processo Seletivo
Simplificado, instituída pela Secretaria Municipal de Educação de Duas Estradas/PB.

I1.2 Este edital é regulado pela Portaria Capes no 18312016, Portaria Capes 10212019 e

Portaria Capes 1512017 .
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ll.3 O coordenador de polo UAB poderá receber bolsa conforme legislação vigente e
regulamentação da DED/CAPES.

11.4 Todos os atos praticados pela comissão responsável pelo processo seletivo deverão
ser registrados em ata.

11.5 O resultado do processo seletivo deverá ser comunicado pelo presidente da comissão
a CAPES, por meio dos sistemas eletrônicos de gestão da UAB, no prazo de até 30 (trinta)
dias após sua conclusão.

11.6 A validade do processo seletivo é de 4 (quatro) anos.

SECRETARIA MLTNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DUAS ESTRADAS, 02 DE OUTUBRO
DE 2019.

AUS»&&DA srLVA
Secretiário Municipal de Educação

^iiiii}!'}§it'
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INSCRIÇÃO PÀRA O POLO DE ÀPOIO PRESENCIAL DO MUNICÍPIO

DE DUAS ESTRADAS

NOME COMPLETO

RG CPF ESTADO CIVI TEL:

E.MAII,:

ESCOt,ARlDADE

Superior Conrpleto:

Instituição:

Pós-graduação:

Lato Sensu ( )

Instituiçào:

Stricto Senstt (

ENDEREÇO RESIDENCIAL

ANEXO I

( ) DECLARO que li e cstou ciente de todas as regras do Edital n" 004/2019, de 02 de

outubro de 2019. Declaro, ainda que todas as informações aqui apresentadas são verídicas

estando ciente que a nào veracidade das infonnaçôcs por mim prestâdas implicará na

elim inaçào neslc processo se letivo.

Duas Estradas. de novembro de 2019.

Assinatura do candidato
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FORMULÁRIO DE TÍTULOS

NOME COMPLETO

RG CPF

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA VALORES PONTUAÇÃO

DOl]TORADO
(comprovar titnlação)

I 1 (onze) pontos

IVlESTRADO
(comprovar titulaçâo)

09 (nove) pontos

ESPECIALIZAÇÂO
(conrprovar titulação)

07 (sete) pontos
(rnáxirno de l4 pontos)

GRADUAÇÃO
(comprovar tinrlação)

05 (cinco) pontos
(máximo de 10 pontos)

CTJRSOS DA GESTÃO DE POLOS EAD
(cornprovar fonnação)

03 (três) pontos para cada
10 horas

(máximo de 66 pontos)
CTJRSOS DE APEITIEIÇOAMENTO

ou CÀPAC]TAÇÀO EM E^Í)
(comprovar forrnação)

02 pontos para cada curso de
no mínimo 30h

(máximo de 12 pontos)
EXPERIENCIA PROFISSIONAL EM
cooRDENAÇÃO DE POLOS EAD

(comprovar atuação)

03 pontos a cada ano
(máximo de 27 pontos)

TOTAL DE PONTOS ACUMULADOS PELO CANDIDATO

(Pontuação máximâ de 100 pontos)

ANEXO II
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ANEXO IN
F'ORMULÁRIO PARA RECURSO

poftador (a) do documento de identidade n" inscrito (a) no CPF

apresento recurso junto a esta Comissão Especial do Processo

Seletivo Simplificado para Coordenador do Polo de Apoio Presencial no Sistema

Universidade Aberta do Brasil.

Objeto de contestação:

Os argumentos são:

Documentos anexos:

Duas Estradas/PB de novembro de 2019.
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